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Đồng chí Phạm Phú Toàn công tác tại Phòng Kỹ thuật và Công nghệ, Đài 

Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Thuận từ năm 2010 đến nay. Trong những năm 

qua, đồng chí đã tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh, không ngừng cố gắng, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

Bên cạnh đó, đồng chí cũng rất tích cực trong tham gia xây dựng chi bộ, tham gia 

các hoạt động do đoàn thể, đơn vị phát động. 

Với nhiệm vụ kỹ sư Phòng Kỹ thuật và Công nghệ, đồng chí luôn đảm bảo 

tốt công tác truyễn dẫn phát sóng tại trung tâm và các trạm tiếp phát chương trình 

BTV trong tỉnh Bình Thuận. Đảm bảo an toàn sóng tín hiệu BTV trên các hạ tầng 

vệ tinh Vinasat 1, VTV Cab, Viettel, FPT, SDTV, VTV. Thực hiện tốt công tác 

truyền dẫn chương trình BTV6 Quê hương HOME SHOPPING trên hạ tầng FPT, 

Viettel, HTVC, VTV Cab và công tác truyền dẫn chương trình phát thanh BTV. 

Sắp xếp lại các thiết bị truyền dẫn, loại bỏ các thiết bị cũ, không phù hợp nhằm 

nâng cao chất lượng hình ảnh, âm thanh; luôn vận hành tốt và áp dụng những kỹ 

thuật thiết bị mới vào trong hệ thống truyền dẫn phát sóng; nhất là không để xảy ra 

sai sót trong ca trực phát sóng; khắc phục xử lý sửa chữa kịp thời các thiết bị tại 

trung tâm truyền dẫn cũng như các thiết bị tại các trạm tiếp phát sóng bị sự cố. 

Trong thời gian qua nhiều chương trình truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh Bình Thuận được đánh giá tốt, thu hút người xem, có sự góp sức 

rất lớn của đồng chí như: Lễ hội Trung thu; các buổi tọa đàm chuyên đề; Giải leo 

núi Tà Cú, Cup BTV; các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh… 

Bản thân đồng chí luôn cố gắng học hỏi nâng cao tay nghề, đề xuất các giải 

pháp, sáng kiến vận dụng phục vụ tốt cho công tác chuyên môn tại nơi làm việc. 

Năm 2018 - 2019, đồng chí đã cũng với đồng nghiệp đề xuất các sáng kiến và đều 

được Hội đồng của Đài công nhận sáng kiến như: Đề ra giải pháp tiết kiệm chi phí 

bảo dưỡng máy phát và nâng cao chất lượng truyền dẫn phát sóng, đảm bảo ao 

toàn phát sóng liên tục chương trình BTV (năm 2018); đề ra giải pháp và sửa lại 

toàn bộ hệ thống điện trong phòng máy, gắn thêm cầu dao đảo để khi UPS bị hư sẽ 

không làm mất sóng tín hiệu, thời gian xử lý sự cố nhanh, thao tác đơn giản (năm 

2019).

Với những nỗ lực, phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, năm 

2018 - 2019, đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được công nhận 

danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, được Chi bộ xếp loại đảng viên hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ; năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí đã được Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khen thưởng điển hình tiên tiến trong 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020./. 


